
Projekt umowy  

 

Zawarta w dniu  ……………………………. roku w Lublinie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, 

 ul. Mieczysława Biernackiego 9, 20-089 Lublin 

Numer REGON 430 992 402,  

Numer NIP 71 22 39 60 43 

reprezentowanym przez: Pana Tadeusza Duszyńskiego- p. o Dyrektora, zwanego w dalszej 

części umowy Zleceniodawcą 

a 

………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą. 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie             

w sposób samodzielny następujących prac: przeprowadzenie………… spotkań na 

terenie podregionu lubelskiego - powiat lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki                 

w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie lubelskim                     

w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 należy 

ponadto: 

2.1) opracowanie treści merytorycznych szkolenia ( wykład, prezentacja) 

2.2) terminowe prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją działań informacyjno – 

edukacyjnych 

2.3)  sporządzanie miesięcznych raportów zgodne z wytycznymi projektu 

2.4)  wstępna kwalifikacja uczestnika szkolenia do badania 

2.5)  współpraca z zespołem projektowym w zakresie organizacji działań informacyjno- 

szkoleniowych  

3. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem  należytej staranności. 

§ 2 

Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody 

Zleceniodawcy. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za jedno przeprowadzone spotkanie szkoleniowe strony ustalają na 

kwotę………………………………………………… 

2. Wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc rozliczeniowy ustalana będzie w oparciu  

o stawkę ustaloną w ustępie 1 powyżej i ilość przeprowadzonych spotkań 

szkoleniowych. 

3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku przedstawionego przez 

Zleceniobiorcę. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia rachunku za dany miesiąc w terminie do 5-go dnia 

roboczego od zakończenia miesiąca wraz ze specyfikacją godzinową wykonanego świadczenia. 

5. Zapłata za wykonanie usługi będzie realizowana w terminie 14 dni od daty złożenia 

rachunku. 



§ 4 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że rezygnuje z obowiązku ubezpieczenia społecznego przez 

Zleceniodawcę ze względu na fakt zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu 

 i  odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od kwoty równej – wyższej od 

minimalnego wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy i z tego tytułu 

odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że nie wnioskuje o odprowadzanie przez Zleceniodawcę   

składek na ubezpieczenie społeczne - dobrowolne chorobowe 

 

§ 5 

Zleceniodawca naliczy i odprowadzi od zawartej umowy zlecenia składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz podatek dochodowy. 

§ 6 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 10.06. 2019 r. do dnia 20.12.2019 r. 

§ 7 

 

1. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych celem 

realizacji niniejszego zlecenia (załącznik do umowy). 

2. Zleceniobiorca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 

2018 roku, Dz.U z 2018 roku poz.1000) 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania 

danych osobowych spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznychi Administracji z dnia 29.04.2004 r. (tj. Dz. U. Nr 100, poz. 1024) w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (jeżeli dane osobowe będą przetwarzane 

w systemach informatycznych). 

4. Zleceniobiorca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane 

wyłącznie w celu realizacji działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie programu 

profilaktyki raka szyjki macicy. 

5. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku 

stwierdzenia omijania przez Zleceniodawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony 

danych osobowych. 

6. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest 

zobowiązany do zwrotu powierzonych mu do Przetwarzania Danych Osobowych 

drugiej Stronie oraz usunięcia wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu, nie 

później niż w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy. 

 

§ 8 



1. W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie należności Zleceniobiorca zobowiązuje 

się nie zbywać wierzytelności (należności głównej i odsetek) bez zachowania procedury 

określonej art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2018r. poz.160), pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia 

Zleceniodawcy  (w rozumieniu art. 921 (1)-921 (5) ustawy z dnia 23 04.1964 r. Kodeks 

cywilny( Dz. U. z 2017 r. poz 459 ze zm.), w całości lub w części, należnego na 

podstawie niniejszej umowy oraz przyjmuje do wiadomości, że będzie to uznane za 

naruszenie przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 160). W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, 

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości wartości 

przekazanego świadczenia, płatną w terminie 7 dni od dnia wezwania do jej zapłaty. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby 

trzecie za długi Zleceniodawcy należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu 

art. 876-878 ustawy z dnia 23.04 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze 

zm.) oraz przyjmuje do wiadomości, że będzie to uznane za naruszenie przepisów 

ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160).  

W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania Zleceniobiorca zapłaci 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel 

spełnił wobec Zleceniobiorcy. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej 

ze stron. 

§ 11 

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy 

powszechne miejscowo właściwe dla Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

Zleceniobiorca oświadcza że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zlecenia oraz 

posiada aktualne badania pracownicze. 

  

 

 

 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….. . . . . . . . .                                                              ………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

             (Zleceniodawca)                               (Zleceniobiorca) 

                                                                                            

 


